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VOし ・ III. MAJO 1322

VIRINO en MODERNA JAPANUJO.
De S-ino K. Jamakaŭa

(Daŭrigo)
II.

Ĝis la revolucio de 1867: japanujo estis pura agri
kultura land〇・ Kvankam ĝi estis rapide industriigita de 
tiu tempo, la terkulturistoj tamen ampleksis 60% de la tuta 
loĝantaro, kaj ĉirkaŭ 8.000.000 t.e. 46% de la terkulturistoj 
estis virinoj・ Pro la industriigo de la lando, tamen, la 
kampo de virina agado estas pligrandigita・ Sed pro sia 
malklereco, almenaŭ・ pro seksa antaŭjuĝo la virinoj ne povis 
esti bonpagitaj aŭ sin okupi je alta interekta laborad〇・ 

Samtempe, kapitalistoj senskrupule ekspluatadis ilin en nes
perta aŭ rne lka re pagita okupado, tamen, povas esti, peza 
kaj malutila al san〇. Lasta enketo montras kiel jene :

Fabrikejaj laboristinoj ......................................763.081
Ministinoj............................................................ 104.688
Servistinoj.................. ・..Cirkan 700.00〇.—1.000.000
Virinoj sin okupantaj je fiŝkaptado ........... 350.000
Instruistinoj ......... . ・・・'.......................... 55.000
Kuracistinoj, flegistinoj, akuŝistinoj, apotek-

istinoj, dentistinoj 60.977
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Virinoj sin okupantaj je komerco kaj 
komunikado.................. .............................. 1.000.000
Al tiuj aldonitaj devas esti aktorinoj, skribistinoj, 

kaj muzikistinoj iZ.c. La vico de virinoj perlaborantaj 
estas pliigata en miriga procento ol proporcio de la pliiĝo 
de la inoj. Eksprofesoro T. Morito^ kiu estas plej bone 
aŭtoritata sur tiu ĉi demando, precize kalku ris la nombron 
de virinoj perlaborantaj ĉirkaŭ 13.000.000, t.e・ duono de 
la tutaj virinoj de japanujo. Sed el tiuj ĉirkaŭ 9,000.000 
estas ne sendependaj salajr-Iaboristinoj sed helpolaboristinoj 
al siaj viraj parencoj, kaj t iamaniere iii perlaboras por la 
familio enspezo n. Pro tio k e japanujo estas ankoraŭ ne 
sufiĉe industriigita, tia estas cirkonstanco de plejmulto el 
virinoj, precipe en vilaĝoj・ Tamen, en japanujo sin trovas 
ĉirkaŭ 4.000.000 virinoj nun perlaborantaj kiel sendependaj 
salajrlaboristinoj・ Tio ĉi estas kalkulo de Srro T・ Morito, 
kaj mi pensas, ke rii povas nin apogi sur lin. En japanujo 
nenia registari statistiko pri tiu ĉi gravega p u n k to anko ・ 
raŭt ekzistas. ,ゝ

Generale, la labora kondiĉo de virinoj estas ekstreme 
malbonega. Nenia protekto-leĝoj estas preparitajn por 
malebligi senkompatan ekspluatadon, krom por fkbrikejo 
laboristinoj, por kiuj, tamen, la protekto donacita estas el 
malbonaj specoj kaj grandparte restas nominala・ Malkara 
salajro, nelimigita laborhoro, nehigiena kondico, plorinda 
vivomaniero, Jli estas la komuna sorto por la laboristinoj 
de japanujo.. ,

(a) Kamparaninoj・—Kompare kun la progreso en 
urboj, t tiu en la provincaj distriktoj estas sufiĉe malrapida. 
La一 normo ,de vivrimedoj kaj la pensma niero de kampa
ranaro estas fre malsupre de tiuj de la urba proletariaro. 

» La rapida kapitaligo .de la lando malriĉigis la mezan kaj 
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malsupran klasojn de terkulturistoj, «grandaj bienuloj riei- 
gas sin mem je pereigo de etaj bienuloj・ Registara 
enketo montras, ke en la lastaj dekjaroj la nombro de 
bieiiuloj malpliiĝis ĉirkaŭ 10,00〇, dum farmantoj pliiĝis 
pli ol 12.0〇〇. La faleto, ĝenerale, konstatas, ke ĉie Inam
pa ran oj estas perdantaj sian bienon kaj sendependecon 
kaj estas ŝveliganta «la vicon de la urba proletaria!・〇・ Ĉi 
tiuj cirkonstancoj donas malbonan efekton sur la situacion 
de kamparaninoj, lli partprenas al kampara laborado de 
frua juneco, kaj estas pretigita en hejma industrio (kiu 
estas, flanke, necesega monrimedo de la japana vilaĝanaro, 
ĉar ili ne povas perlabori sian panon nur per terkultura 
laborado), ili ne ricevas preskaŭ nenian eduko n. Silkradp- 
kulturo, unu el japanaj ĉefaj industrioj, estas grandparte 
farata de virinoj, ĉirkaŭ 50.000 virinoj sin okupas nur je 
tiu ĉi laboro. Tefolio.-deŝirado estas ankaŭ industrio, kiu 
estas eksklusive farata de virinoj kaj kna binoj. Sed ili 
ambaŭ estas ne ĉiama sed sezona okupado, kaj kutima 
laborado de vilaĝaninoj kun ilia familianoj, prenanta sur 
sin la pozicion de sendependa salaj r-laboristo. Statistiko 
montras, ke dum malsano inter infanaro estas malplimulta 
en Ia provinca distrikto, eble, kaŭze de sufiĉeco de &esa 
aero kaj sunradio, la morta procento estas alta ol en la 
urboj・ Tio ĉi, verŝajne, ŝuldas al la nescieco kaj senzor
gemeco de la kamparanino krom ilia okupata vivo kaj la 
manko de medicina helpo； Ĉar provincaj distriktoj fariĝas 
pli kaj pli malriĉaj kaj senpovaj proponi al ili komfbrtari 
vivrimedon, miloj da j unaj knabinoj eksuperverŝiĝas en la 
urbojn ĉiujare. Tiel, la plejmulto el la 760.000 fabrikeja 
knabinoj kaj pli ol 700.000 servistinoj 一estas varbitaj el 
vilaĝoj・ D-ro Iŝihara de la departemento por la enlanda 
afero kalkulis, ke meznombro de ĉirkaŭ 200.000 knabinoj 
forlasas siajn naskiĝvilaĝojn ĉiujare・ (Daurigota)

Trad ・ Kofo ・
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* Samurai ismo, kies ĉefaj principoj estas : esti fidela al superulo tiel kiel 
hundo; senigi individuecon ; hipokriti subpremante, spirite kaj materiale inst
inkton ;oferi brutece sian vivon por superulo. La de malnova japano sklaviga 
moralo, kiu ankoraŭ regas japanon.

** La de japanft gento spirito, el kiu formiĝas paradokse u militarismo n 
if de la malnova jftpano. Kim. de Reci.

::::q阳:：N”?・憎憎 ”吧・吧・リ?••だ匸吧怦••吋•い”吧憎呛•哄汁呻”叩・:::・¢》;:::

IMPBESOJ PRI JAPANUJO.
(El notlibro de verema japanamanto)

IV.
Veremeco, Precizeco kaj Akuratec〇・

(Daŭrigo.)
Kiamaniere povis formiĝi tia trajto en japana kara

ktero ? Ja Buŝido instruas al nobleeo kaj heroismo, fide- 
leco. Sur Buŝido*  kaj Jamato-Damasii^*  baziĝas (laŭ 
S-ro Nitobe) etiko de japan〇・ Sur tiu etiko baziĝas ' la 
lecionaro de moralo (Sjuŝin) en ĉi u gradaj japanaj lernejoj ・ 
La infanoj de la komenca lernaĝo lernas parkere : " pre
cize plenumu la tempotabelon (§2, la lernjaro)M, •*  ne 
mensogu (§19, la jaro)n, ** ne kaŭzu al homoj malfacili
gon (§24, la.)n, <(cstu akurata (§11, Ila ) u honesteco (§ 
17, Ila.)M) plenumu la proniesiton (pri Hirose Takeo, 
§21, Illa.) ** veremeco (§7, IVa.)M, ktp., kaj ĉion ci 
lernas senrezulte・ Japanoj ne povas ofendiĝi min, se mi 
traktas tiamaniere: neakurateco kaj nescipovebleco ŝati 
tempon estas tiom rimarkebla nacia difekto, ke eĉ japanoj 
mem tion konfesas en personeco de respondŝuldaj gvi
dantoj de popola edukado. La Tokia infana edukada 
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Muzeo (Tokio Kyo-Iku HAkubucukan^ en Hongo-ku, or
ganizanta edukad-klerigajn ekspoziciojn ĉiujare kaj dissen
danta ekspoziciaĵojn tra japanujaj lernejoj, subvenciata de 
la regis taro, en la fino de la 1920a. jaro organizis tre in> 
teresan kaj utilan " ekspozicion de la tempo 笃 montrinte 
€n vico de bildoj, kartodiagramoj, fotoa)oj kaj ekspoziciaĵoj 
a) kiel kaj kial oni decas ŝati tempon kaj esti akurata, b) 
kiel reale japanoj estas malakurataj, malŝparas sian kaj 
de aliuloj tempon kaj kio rezultigas el tio en persona, 
familia kaj socia vivo, c) rolo ]<aj signifo de la tempo en 
homa vivo. La homvivo kunmetiĝas el malgravaĵoj kaj 
etadoj, el emoj ; klare estas ke se individuo ne estas 
honora, akurata, p u rle on sci enca en detaloj, malgravaĵoj, 
^mkaŭ en la sumo de tiuj malgravaĵoj li estos la sama・ 
Nek mi nek aliaj rusoj iam ajn aŭdis [mia avo estis 
tekodiercisto kun hi n ujo ; mi naskiĝis kaj vivis ĝis la 16a 
jarago apud fama Kjahto en Zabajkalia inter hinojĵ pri 
malhonesteco de hinaj komercistoj kaj brakanistoj, pri ilia 
malplenumo de promesita'oj, pri ilia neakurateco, sed ni 
•ĉiuj multe aŭdis la malon pri la japanaj ・ La tiel facila 
mima rilato al tiom grava demando en etadoj kaj detaloj 
■de ordinara ĉiutaga vivo en rezu吐〇 sumigita alkondukas 
al malĝoji gaj sekvadoj en la pli seriozaj demandoj ・ Maki- 
avelismo kaj aziismo, necerteco, ŝanĝemo kaj hipokuritemo 
■en ekstera politiko, eĉ en la interna, ofte estas bedaŭrinda 
:sekvaĵo, rezulta]〇 de similaj difektoj de popola karakter〇, 

Tion instruas al ni histori〇・

Certe, tiurilate (speciale pri aziismo en politiko, pri 
nehonesteco en interrilataj) ŝuldaj kaj kulpaj estas ankaŭ 
^liaj popoloj・ Rilate al nescipovebleco ŝati tempon kaj 
multpromesemo kulpaj estas, eĉ tre, ni-rusoj [nur ni ek- 
memoru popolan proverbon : " tempo ne estas pupo, en 
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arbaron ĝi ne forkuros n, aŭ ne brulas sed — ne en 
tia proporcio, ne tiomkvante. Vere, la demando estas 
kuazaŭ la kvanta, ne la kvalita, sed iafoje la demando pri dozoj 
ludas gravan kaj decidan rolon・ Kaj inter homeopatio 
kaj aliopatio la diferenco estas tre solida kaj sentebla! 
...... Certe, nia rusa popolo, kiel ĉiu alia popolo, ankaŭ 
havas grandajn difektojn kaj nia rusa inteligentularo same, 
mi pri tio iomete skribis en mia esperanta libro u Siberio. 
Transbajkalio・ Ia volumo (kun ilustradoj) ‘‘ kaj skribos, 
sed tie ĉi mi skribas pri japanoj, ne pri rusoj・ Do, bon・ 
volu—la japanoj ne ofendiĝis, ĉar estas proverbo : u kiun 
ci amas, tiun ci Kritikas ĉar mi volas vidi la amaton 
esti senpeka, pura, sankta!

(Daŭrigota)
Siberia pastro Inocento Se rise v.

4 乡盜®号盜渺夕39 盜参沁 盜夕吾礎 毛・礎统 强 疑・《礎粽 务

La Arto
> CA. J. Kupri n)

Genian skulptiston oni demandis :
----- Kiel akordigi la arton kun la revolucio ?

Li fortiris la kurtenon kaj diris :
----- ĴRigardu !

Kaj montris al ili marmoran figuron, kiu' prezentis sklavon, 
disŝiranta la ĉenojn per treega streĉado de muskoloj de la tuta 
korp〇・

Tiam unu el la i'igardantoj diris :
----- Kiel ĝi estas bela !

La alia diris :
----- Kiel ĝi 'estas vera I

Sed la tria ekkriis :
----- Ho, nun mi komprenas ĝojon de la batalo !

ゝ El rusa lingvo trad. V, N. Fedotov-
(El Der Arbeiter Esperantist)
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HOMO”FORMIKA KONFERENCO.
De J. Kaneko

(Daŭrigo).
Tuj kiam apenaŭ finiĝis la parolado de la S ulcero- 

ministro, tre ekse让ita pro la parolado unu formiko, 'kun 
ŝuoj malpurigitaj je koto, alkuris sur la orato rejo n kaj 
komencis paroladon en frua tono :
——“ Estas mensogo ĉio, kion juse diraĉis la ministro 
malaltekreska, unu el la reprezentantoj de la homa partio. 
Moralo kaj kredo, kiujn, oni diras, posedas la homoj, 
estas falsaĵoj. Se ili posedas ilin, neniel ili povas morti
gi kaj manĝi viandon de bovinoj kaj kokinoj・ 111 havas
teknikon nomitan kuirado, per kiu ili aliformiĝas bovinon 
kaj kokinon kaj tro mpa s okulojn de ni, vi vaj oj I Kaj ilia 
koro estas tute okupita de profitemo, ili konfuzigas ordon 
kaj feliĉon en la mondo de la vivajaro, ili elhakas Arbaron 
Icaj per sia propra tekniko ili konstruas domegojn aŭ 
kampodomojn aŭ domojn de kromvirino ktp., kiuj estas 
nenecesaj por bono de la homaro, kaj kaŭzigas superak
vegon kaj donas grandan suferegon al la viva^ar〇・ Sen」 

honte farante tian malmoralaĵon tamen ili hipokrite sin 
ŝajnigas piema kaj moraleca. Sed pro sia troa maljuniĝo 
la dio ne povas imformiĝi pri tiu cirkonstanco, kaj ankaŭ 
pastroj, servantaj al li, estas bindigitaj per oro....... L4
Suker〇・ministro diris, ke ni ne posedas tiel belan kaj
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grandiozan konstruadon, ĉe kiu ni nun kunsidas, sed li neniom 
scias pri nia vere belega kaj grandioza konstrualo・ Certe, 
tiu ĉi domego estas bela, sed laŭ niaj okuloj tiu ĉi estas 
false konstruita・ Tio devenas de tio, lce la homoj estas 
ruzaj, sin reciproke ŝtelas, trompas kaj subacetas. Nia 
konstruado ne estas ĉi tiel granda, nek estas necese esti 
tiel granda・ Kial do ? Ĉar ni tute ne volas venigi la 
ruzajn homojn en nian konstruajon. Tamen, nia konstru
ajo estas ja belega, vere grandioza kaj fortika・ Ĉar ni 
konstruas ne por profito, sed nur por feliĉo kaj paco de 
la formikaro. Kaj en nia konstrua'〇 sin trovas granda 
halo, grenejo kaj naskcambr〇. Ĉe ni neniu faras tian 
absurdaĵon, kc viroj vivas mallabore, devigante al grave・ 
daj virinoj labori, kici en la homa socio........一 Ho, vi,
homoj, estas tre fanfaronaj antaŭ ni, sed cu vi posedas ec 
tiel belagan vojon kici la nian ? Ni, efektive, posedas 
belege Icaj arte pavimitan vojon. Eĉ de tiu ci punkto vi 
malpli multe superas nin. Kion signifas via bela vestaĵo ? 
Por kio tia luksajo ? Certe, ĉiu el vi, kiuj ĉi lie kunsidas 
kaj aspektas H eminentasin vestas per luksa vestajo. 
Ĉu ĉiu homo sin vestas tiel lukse kiel vi kaj aspektas 
feliĉa ? La plejmultaj el vi portas pli malpuran vestaĵon 
ol la nia kaj plorĝemas pro tiraneco, mizereco ! ? Cu vi 
ne hontas tion ?...... Vi insistas, ke ni ne povas dancadi
kun belulino tiel gaje kiel vi. Kiel ridinde ! Certe, ni 
ne povas imiti tian konduton・ Sed eĉ vi ne estis tiuj, 
kiuj kondutis mem en hontinda maniero pro ebriego, 
okaze de la kongreso de la vivaiaro, kiu okazis lastatem-

A ノ

pe ? Cu tiu konduto estas konvena al eminentulo ? Ni 
ne povas konsenti ĉion, kion la homoj faras. Mi
estas forte konvinkita, ke, kiu povas okupi la tronon 
anstataŭante la dion, krom ni ekzistas neniu.......''
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Post la parolado de la formiko aperigis generalo 
Mirmekofago, el la homa partio. La generalo, kun bela 
kaj gracia vizaĝo, estas honesta, sed ekscitema kaj 
kolerema・ Li ekbalbutis en tia tono kvazaŭ fulmotondro : 
----- u Kiel ofendiga estas la oratorado de la formiko ! 
Kiel impertinenta li estas, estante ankoraŭ juna ! Li 
koraŭ ne havas, verŝajne, 25 jarojn. Malgraŭ tio li indig
nis kontraŭ la homoj・ Ja estas ofendige al la homoj.
Formikoj, ĉu vi konas, kiu mi estas ? Mi estas .generalo 
Mirmekofago, kiu, kvazaŭ foliojn de arboj, piededisigis 
malantaŭen kelke da milionoj de malamikoj, okaze de la 
milito japano~rusa・ Cu vi komprenas la temon, kiu estsis 
la plej grava por la homoj ? Certe, ne. Ne komprenante 
ĝin, vi n en iel povas superregi la vi vajai* on ・ Fi! vi ja 
similas al frenezaĉulo ! Se vi persiste indignas kontraŭ 
ni, homoj, tiam mi mortigu vin laŭvice. Tial, se terure, 
vi submetiĝu al la homoj hundhumile,...........''

Anstataŭante Ia generalon, aperigis sur la - oratorejo 
unu formiko kun pala vizaĝo, kaj li ekparolis kun ironia 
■rideto :
----- Estus laŭdinda kaj konvinkiga por la homoj la 
parolado, kiun jus faris la generala mosto Mirmekofago. 
Pro k e tiaspecaj eminentuloj sin trovas inter vi, mi pen
sas, la homa mondo des pli male progresadas. Al mi 
estas nekompreneble, kial reprezentas la homojn tiaspeca 
homo, 】<iu faras opan hombucaclon per milito. En sia 
parolado la prezidanto bonvole faris adomonon al ni, 

sovaĝaj n formikoj, sed mi bedaŭras> ke li tute ne .rimar
kis, ke inter vi sin trovas tiel sovaĝaj kiel la generalo・ 
Laŭ mia opinio, civilizacio davas esti por pacn kaj feliĉo 
de la ekzistaj oj» sed tute ne por reciproka magmo kaj
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niortig〇・ Ni, formikoj, ja floradas sur la terglob〇. Kial 
do ? しar nia socio estas konstruita sur spirito de reci
proka helpado kaj nur amo, libereco, frateco kaj egaleco 
gvidas nin en la vivon. Tial ce ni ekzi stas nek...... . nek
・・…つ nek ・・・・・・£ nek riĉulo, nek malriĉulo, kaj sekve, nek 
...... .nek .........ktp.......... Malgraŭ tio en nia socio sin 
trovas neniu mallaborulo kiel en la homa mond〇・ Kial? 
Tio estas rezultato de vera spirita kunligo bazita sur re
ciproka helpado  La generalo insultis, ke ni estas 
malkuraĝuloj. Sed, kiu vundiĝis kaj petis de kuracisto 
helpon, okaze de la plena kunsido, kiu okazis antaŭ ne 
longe ? Certe, vi, homoj. Tio estas evidenta fakto, ĉar la 
prezidanto atestis pri tio......  Mi kredas, ke ni, formikoj,
efektive, superas la homojn spirite, fizike, intelekte. La 
homo estas ne cefo de la vivajo, sed la formiko. Do, 
konklude, tiu, kiu povas anstataŭi la dion, devas esti ni, 
formikoj.............. "

Tiel parolinte la formiko donis la vicon al sekvanta. 
Ĉi tiun fojon sin portis sur la oratorejon profesoro de 
universitato, altekreska, kaj li komencis balbuti :
----- "Formikoj ! impertinenta vi ja estas ! Vi tute ne 
estas decema・ Nenion vi raj tas protesti kontraŭ ni...... Cu
vi Posedas en vi mem amon ? Kiel vi povas malfermi 
pordon de mistera palace, ne posedante ŝlosilon de la amo. 
Nenion plu protestu. Kaj submetiĝu al ni……"

Ĉi tiun momenton unu brava formiko alkuris sur la 
oratorejon, puŝis la profesoron malantaŭen kaj ekparoladis 
laŭtavoĉe :
—Cio, kion Hi se d iracis la homoj, estas mensogado. 
Efektive, la homoj ne posedas fratecon nek amon. 
Tial, en la homa socio treege multe ekzistas tiuj, kiuj ne 

kpovas venigi doktoron okaze de malsaniĝo kaj portas
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netolereble malplenan stomakon・ Se la homoj vere pose
das fratecon kaj amon, tiam ne n iel povas ekzisti tiuj mal
feliĉaj； Ĉe ni ekzistas nek riĉuloj, nek malriĉuloj, nek eĉ 
unti malsanulo, kiu ne povas venigi doktoron...... "
一——u Malprave ! kion vi faras； kiam al vi mankas nutra
jo ?, kriis - laŭte unii el la homoj。

----- ° Ĉe ni, 'formikoj, ekzistas ne reguloj sur papero kiel 
en la homoj, sed la spirita. Tial, kiam iu el ni sentas 
sin malsata, tiam tiu rajtas posturi de la alia nutrajon, 
tiel same oni havas devon doni nutrajon al la malsatantoj・ 
Eĉ Slangaĵon,., kiun ni englutis, ni donus al ili. Cu vi 
povas kompreni ĉi tiel perfektan amon kaj solidarecon ? 
Sendube, ne...............''

•----- "Fi! kiu povas, imiti tial】 nehigienaj on, ? kriis la
deputato de la homa partio, levi ginte subite ・
----- "Nehigienajo ?''

El la flanko de la formiko - aŭdiĝis tiaj voĉoj. Tia
maniere la kunsidejo konfuziĝis je bruego tia, kia okazas 
ĉe frapado je abeluj〇・ Kaj baldaŭ komenciĝis konflikto. 
Laŭ sia propra tniくtiko la formiko atakis kaj pikadis la 
homojn, enrampante inter iliaj femuroj・

La elektrorampo estingiĝis kaj la kunsidejo fariĝis 
mallumega. Tie kaj ĉi tie ekaŭdiĝis .ĝemvoĉeto de la 
homoj. Kaj la kunsido finiĝis tiel vane, lasante nur. mal
benon al la homoj por eterno.

(Fino) Trad. K. F・
右^^亦艺^^8

El Japanaj Popolkantoj.
Kiom la luno | Ho karulo ĝin vidu,
Tiom ja ronda, | La iradon de 1'nubo!
Kun koro paca ronda | Pri la adiaŭo al vi 
Edzinon havi volas ! | Ja estu jen tiel same.......ゝ

Trad・ Jugao Hirano
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Por nedividita germana Supera Silezio! Adresata de la rifii・ 
gildoj el Supera Silezio al la tutmonda Esperantistaro, 32 paĝoj.15 X 22 
cni. Ilavebla ĉe Neva Esperanto-Eldonejo, Berlin. Prezo : 3 M.

Protestkunveno kontraŭ la Perforto al Supera Silezio. Adresata de 
la rifuĝintoj el Supera Silezio al la tutmonda Esperantistaro. 30 paĝoj.15 X 
22 cm. Havebla ĉe la sama kiel supre. Prezo : 3 M.

La kartludo pro Supera Silezio, cle prof. Walter Stabiberg. Ad
resata de la rifuĝintoj el Supera Silezio al la tutmonda Esperantistaro. 24 
paĝoj.15 X 22 cm. Hjrveblzi ĉe la sama kiel supre. Prezo : 3 M.

SsderantoKatalogo. Nro. 5 Oktobro 1921.32 paĝoj. Havebla 
ĉe Esperan to-Verlag Friedrich Ellersiek, Wissmannstr. 46, Berlin S. 59.

Bsperantalogo・ Nro. I. 8. paĝoj. Havebla ĉe Pola Esperanto 
See〇, Kordeckiego la, Bydgoszcz, Polujo.

Elektitaj Versaĵoj, de K.D. Balmont. El la rusa lingvo tradukis 
N.ヽ,Nekrasov. 8 paĝoj.11 X 18 cm. Eldonis Hersona Esperantista Societo. 
Havebla ĉe M.S・ Valentinov, Esperantista Oficejo cle Narsvjazi, Ĉudovskoj per 
Nro. 6, Moskvo. Prezo : nemontrita.

Esperanta. Krestomatio, el verkoj de diversnaciaj aŭtoroj kolektita 
de M.S. Valentinov, 32 paĝoj.13 X 17 cm. Eldonis Hersona Esperantista 
Societo. Habebla ĉe la sama kiel supre. Prezo : nemontri ta. 1

Babiladoj de Bonhunxora Zamenhof ano, de J. Ŝapiro (Jo ミ 〇). 
Rekomendita de Esperantista Literatura Asocio. 41 paĝoj.10| X 17 em. 
Havebla ĉe Pola Esperanto Servo, Kordeckiego 1,Bydgoszcz, Polujo. Prezo : 
5 respkup. afrankite.

Gvidlibreto de Antverpeno, sidejo cle la Vlla Kongreso Internacia 
(1911)* 32 paĝa bele ilustrita libreto. Tiu kiu deziras havigi al si, sendu, 
simplan internacian respondpoŝtkarton al s-ro Fran s Schoofs, 45, Kleine Bee- 
rstraat, Antwerpen, Belgio.

U Esperanto et lutte des langues, de Leon Agourtine. Publi
cation <lc la societe des Ainis de l'Esj)eranto No.10. 8 paĝoj. Havebla ĉe
Centra Librejo his)>enmii-ta. 61,nie <le < ：lichy, Paris. Prezo : Fr. 0 50

Diagramo de la Ebperantaj Kunrilataj Vortoj, elpensita de D-ro Jolin 
W. Goetz. IMlkarto. I lavebla ĉe la autoro, Acadcmin cle Linguns, Avcnida. 
Rio Branco,131, Rio de Jnneiro, lirazilujo. Prezo : Henionlrita.
ヾ Dua Cirkulero de ln Direktoro por la Scienca kaj Teknika ヽArtaro. 

/ 8 P；gcj. llavci)l.i cc ( enna( Hkvjo l>peraDti>(a, 51.nie »lc <'li*:hy, i*aris.
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Unu linio : 40 senoj au 4 respondkuponoj. Rabato da 10% por 3 
enpresoj kaj 25% por 12 enpresoj.

Malongi goj: L=letero, P=poŝtkarto, PI=ilustrita poŝtkarto, M= 
poŝtmarko, S = sigelmarko, G=gazeto, E vesperan taĵo. •

Sro- H. TANAKA,15 Kytizaemoncho, Minamiku, Osaka, Japaujo, PI. 
Sro. T・ AMANO, 27 Minamiwataya, Minaniiku, Osaka, Japanio, PI. 
Sro. TSUNETARO FUJIMA, 7, Soyenioncho, Minamiku, Osaka, Japan

ujo, PI-
Sro. ICHIRO AOKI, ce Sozan-ry〇, Kadota^^ashiki 110, Okayama, 

Japanujo, PI.
Sino HELENA TEODOR MINEDEAN, Postoficejo, Ciuj, Rumanio^ 

PI., M.
Sro. T. MORARIN, Calea Traian 40, Ciuj, Rumanio, PI. Pri ĉiu temo.
Fino. M. KOBOŜ, Str. Londrei 22, Ciuj, Rumanio, PI.
Fino. LOZINCZY KLARA,1.Posta, Ciuj, Rumanio, PI. kun figuraĵoj, 

de etnologio. ゝ
Sro. AAPO TARNANEN, Alkutie 60, Oulunl<yla, Finnlando, pri filo

zofio, edukado aa orientaj mondkomprenoj kun hindoj, japanoj 
kaj ĉinoj/ み人

Sro. JOSEPH PUMR, instruisto, Hradec K ralo ve II, Ĉeĥoslovakio» 
nur M・ “ス

Sro- RUTOG KOMINEK, Bubenec 113, Praha, Ĉeĥoslovakio, PI. kun 
japanoj, ĉinoj, hindoj kaj insuloj.

Sro. KARL SCHMIDT, Birkenstr.17, II, Dusselderf, Germanujo, PI» 
L.,M.

Sro. WALTER LINKE, Waldenburger 12, B,1.,Rottluff, Saksujo, 
Germanujo, P.I.

Sro. ENIGI PUPPO, Via del Bragonc 1/3, Genova, Sturla, Italio・
Sro. AしF・ PROKSA, poŝtoficisto, Kaaden, Ĉeĥoslovakio, esp. gazeto
Sro. VICENTE GARCIA, str. paja No* 28, (Barcelona) Tarrusa, His

panujo.
Sro. JOHN TEN H1NKEL, 2520, channing Way, Berkeley, California, 

U・S・A・pi.
Sro. B. KRUSZCZYNSKI, Siemiradzkiego 10, Bydgoszez, Polio: PI, M.
Sro・ Jose Canellas, Str. Perez Galdos 80, Sabadell (Barcelona), His

panio. '
Sro. JOSEF VLAD SUPICH, 31,Cerveny Kostelec, Ĉeĥoslovakio, M.
Fino. JULIE SUPICHOVA, faka instruistino, Mala stepanska 6, praha> 

Ĉeĥoslovakio, Pi, geografiajn lernolibrojn uziigijn en lernejoj
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も※※※米*来※※※※※※※※※来※※※*※※※※※卡 

于 しegu, Abonu kaj Rekomendu ■＞；＜
丄レ !a plej bonan pri novaj ŝtatoj de Europo ?：

■＞；＜ Informilon Monatan 米

更 NOVA EUROPO kun CHOSLOVAKA GAZETO ま

〉匕 !nternacia Tribuni)de Malgrandaj Nacioj ,

Administracio kaj Redakcio: 号ミ

上 Praha II., Tesnov No.10, Ĉeĥoslovakio, X

来 Jai abono por Japanujo : ¥2.00 洛

£ Abonejo por Japanujo: T
来 Verda Utopio, 5265/ Uchommachi VII, Minamiku,
卡 OSAKA 菽

※※※※※和 m#※来灌和咪来※灼:ふ和欲聚来き 

米 Jus aperis・ 来

義 ESPERANTA *
总 しEGOLIBRO kaj KRESTOMATIO 乂 

［ヽ ］IinnorMoj. Proverljoj・ ドabloj, fabeloj kaj rakontoj. ジ求
人］ ヽVersaĵoj. Interesaĵoj el la vivo kaj sciencoj ktp.

〉匕 Kolektita kaj prilaborita de
米 T. Chif .永

爻Kun klariga noto en japana lingvo' 278 paga bela volum〇.二、 

0匕 Jen la legolibro, kiun nepre devas posedi ne nur y匕

よ匕 japanaj lernantoj sed ankaŭ la fremdlandaj, kiuj y匕

＞叱 deziras 歹in perfektigi.

杀 Prezo : Jen 2.50 卄

① Afrankite : Jen 2.58 enlande, svis. Fr. 7,- eksterlande. J：

来 Verda Utopio, 5265 Uchommachi VII, Minamiku,夹 

漲 ・pSAKA, Japanŭjo. 潦

※※※来※※※※嘉n:㊀:㊀わ:㊀わわま※※※※※来・■东※


